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Годишният доклад отразява дейността на Районен съд Златоград, 

осъществявана в изпълнение на Конституцията на Република България – в 

защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и 

държавата, както и чл. 7 и 8 от ЗСВ за справедливо и безпристрастно 

правосъдие и  еднакво прилагане на законите спрямо всички. За постигане 

на тези цели, съдът е реализирал качествено и своевременно съдебно-

административно обслужване на гражданите, стриктно съблюдаване на 

установения вътрешен ред, повишаване квалификацията и 

професионализма на съдиите и служителите, осигуряване на отдалечен 

електронен достъп до делата. 

 Докладът е изготвен съгласно изискванията на чл. 86, ал.1, т.3 

ЗСВ. 

Районен съд гр. Златоград осъществява правораздаване в съдебния 

район, включващ общините Златоград и Неделино. Община Златоград 

обхваща територия с площ 175.8 кв.км и включва още осем населени места 

- селата Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, 

Пресока и Кушла. Община Неделино обхваща територия от 102,3 кв.км и 

включва общо 16 населени места - гр. Неделино и селата Бурево, Долен и 

Горен Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, 

Кочани, Кундево, Еленка, Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара. Жителите 

на двете общини са общо 18 239. Наблюдават се демографските тенденции 

характерни за цялата страна-част от работоспособното население търси 

препитание предимно в чужбина и в по-големите градове на страната. 

 

І. КАДРОВА ОБEЗПЕЧЕНОСТ 

 

Щатната численост на съда се състои от 2 съдии, 1 държавен 

съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 14 съдебни служители.  

 

1. Съдии 

 

По щат съдиите са двама, единият от които е административен 

ръководител. Съотношението съдия/население е 1 към 9 120 жители. 

Считано от  14.07.2015 г. съдия Гюлфие Яхова, след проведен 

конкурс, е преместена в РС гр. Благоевград, поради което отново остава 

незает щата за районен съдия. Това наложи, председателя на ОС Смолян  

да командирова съдия от РС Смолян. Със  Заповеди №286/15.07.2015 г. и 

№426/16.10.2015 г., считано от 15.07.2015 г. до 13.11.2015 г. са 

командировани съдиите Петър Маргаритов - за гледане на наказателни 

дела и съдия Сийка Златанова - за гледане на граждански дела по общия 

исков ред. Със Заповед №480/16.11.2015 г. е командирована съдия Райна 

Русева за гледане на граждански дела(без разглежданите в закрито   

заседание), считано от 16.11.2015 г. до 16.02.2016 г. 
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Разпределението на делата в Районен съд  Златоград се извършва 

чрез софтуерен продукт за случайно разпределение на делата, съставляващ 

модул към Автоматизираната система за управление на делата (АСУД) 

утвърдена с нарочно решение на ВСС, въведен в съда през 2007 г., с който 

на практика се обезпечава максимално, както случайният подбор на съдия-

докладчик, така и съразмерна натовареност при разпределянето на делата 

между съдиите. Разпределението на делата се извършва при еднаква 100 % 

натовареност между двамата съдии. Разпределението на делата се 

извършва по групи, като по този начин се гарантира равномерното 

разпределение между съдиите.  

 От 01.10.2015 г. е в сила единна Система за автоматично 

разпределяне на делата, приета и утвърдена от ВСС, като председателят на 

съда удостоверява извършеното разпределение с електронен подпис. 

Протокола за автоматично разпределение съдържа основна информация за 

делото: входящ номер, номер на дело, група и вид. Дата и час на 

разпределението, избрания съдия, начина на разпределяне и списък с 

възможните съдии, натовареността на съдията за избраният вид дело и 

бройките разпределени дела за всеки съдия за дадената група. С 

извършването на разпределението, цялата информация е достъпна във 

ВСС. 

Дежурствата в почивните и празнични дни се осъществяват по 

председателя на съда, с оглед липсата на друг съдия. 

По НОХД с участието на съдебни заседатели, същите се определят 

на случаен принцип, чрез деловодната програма АСУД. 

Съдебните заседания се провеждат по график, според който всеки 

съдия заседава в определени дни от седмицата. Разпределените дела се 

насрочват, респ. отлагат от съдиите – докладчици в кратки срокове и 

съобразно изискванията на процесуалните закони. 

Държавен съдебен изпълнител е Илия Карамфилов, а Съдия по 

вписванията е Елица Личева. И двамата са с дългогодишен опит  и 

притежават необходимите знания и квалификация. 

При отсъствие на съдията по вписвания, същият се замества от 

държавния съдебен изпълнител със заповед на министъра на правосъдието. 

Проблем е при отсъствие на съдебния изпълнител, за  който няма законова 

възможност да бъде заместван от съдията по вписвания и през времето на 

ползване на отпуска се налага прекъсване, за да може да предприема 

действия по изпълнителните дела. Необходима е законодателна промяна в 

тази насока, като бъде предвидена възможност съдията по вписвания да 

може да замества съдебния изпълнител. 

 

2.Съдебни служители 

 

Служителите по щат са 14 бр., от които ръководни длъжности са  2 

бр. – главен счетоводител и административен секретар, а останалите 12 бр. 

са експертни и технически длъжности съгласно Класификатора за 
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длъжностите в администрацията по чл. 340 от ЗСВ. Съотношението 

служител/население е 1 към 1 302 жители.  

Съгласно поименното разписание на длъжностите в ЗРС 

съществуват 5  щатни бр. „съдебен деловодител”, на които са разпределени 

задачи съобразно конкретната дейност на всеки.  

В съда, на основание ПАС  има „Бюро съдимост”, чиито функции и 

организация са уредени с Наредба на МП.  Съдебният служител, определен 

да съставя бюлетините, да издава свидетелства за съдимост и справки, 

както и други функции по наредбата, е  назначен на длъжност  „съдебен 

деловодител”.  Освен специфичните функции, на този деловодител е 

възложено изпълнението на наказателните дела. 

Две от деловодителките изпълняват същински деловодни функции 

- на регистратура и съдебно деловодство, съобразно ПАС. Едната 

служителка изпълнява функциите на наказателно деловодство, 

регистратура и е определена за работа с класифицирана информация. 

Другата служителка изпълнява функциите на граждански деловодител. 

Двете деловодителки обработват и въззивните жалби.  

В РС Златоград има Съдебно изпълнителна служба, в която работят 

един държавен съдебен изпълнител и две съдебни деловодителки. В 

класификатора отпадна  длъжностното наименование „секретар СИС”, 

което наложи на едната служителка да бъде променена длъжността на 

„съдебен деловодител”, макар да запази изпълняваните функции, вкл. и 

финансови – свързани с налагане на запори и др. Становището на съдебния 

изпълнител е, че службата е натоварена, извършват се множество справки, 

проучвания, документи  свързани с изпълнителни действия, поради което 

двете служителки са необходими, като взаимно се заместват при 

отсъствие. 

Длъжностните наименования в поименното щатно разписание са 

съобразени със съществуващите в Класификатора наименования за 

длъжностите в администрацията по чл. 340 от ЗСВ, макар и да не се 

припокриват с тези, посочени в правилника като обща и специализирана 

администрация.  

По щат в съда работят две съдебни секретарки -  за всеки съдия; 

системен администратор, който  по възлагане управлява служебния 

автомобил при нужда;  чистач – хигиенист; работник поддръжка сгради-

огняр; архивар, на когото е възложено и изпълнението по гражданските 

дела.   

Създадена е оптимална организация за изпълнение на служебните 

дейности по ПАС, както и при отсъствие на определен служител той да 

бъде заместван от друг. 

Администрацията се състои от административен секретар и 

съдебни служители от общата и специализирана администрация. Би 

трябвало в съотношението съдии/служители да се вземат предвид само 

съдебните служители, чиито функции имат пряко отношение към 

правораздавателната дейност, осъществявана от съдиите, тъй като в 

районните съдилища се извършват и други дейности, несвързани с 
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правораздаването – съдебно изпълнение, бюро съдимост, архивиране. 

Служителите в съдебното изпълнение са пряко ангажирани с тази дейност 

и взаимно се заместват при нужда.  

Всички съдебни служители в РС Златоград са с необходимата 

квалификация, с продължителен стаж в съдебната система и изпълняват 

съвестно задълженията си. Част от спецификата на по-малките съдилища е 

служителите взаимно да се заместват, а това изисква значителен стаж и 

практика, каквито служителите имат.  

Тази численост е напълно адекватна на натоварването на съда и  

няма основание за промяна на щата.  

През 2015 г. е извършена атестация на всички служители  съгласно 

ПАС от комисия, назначена със Заповед на административния 

ръководител.  

 

3. Квалификация на магистрати и служители, Дисциплинарни 

наказания, поощрения. 

 

Повишаването на доверието в съдебната система, заздравяването на 

накърнения престиж и възвръщането вярата  на хората в справедливия и 

почтен български съд, несъмнено минават през постоянно 

самоусъвършенстване на всеки съдия и съдебен служител в професионален 

аспект. 

Нивото на работа е много добро, но  е необходимо да се надгражда, 

за да може да отговори на повишените изисквания към съдебната система 

като цяло, в съвременните условия на хармонизация с Европейското 

законодателство. 

През 2015 г. съдия Кюртева  е участвала   в следните мероприятия и 

обучения:  „Втори форум за правосъдие и права на човека”; 

„Стратегическо планиране и бюджетно финансиране в съдебната система”; 

„Гаранции за защита от дискриминация (чл.14 и Протокол 12, Европейска 

конвенция за правата на човека). Защита на правата на уязвими групи”; 

„Митническо престъпление. Управление на външните граници на ЕС. 

Функции на Европейската агенция за управление на оперативното 

сътрудничество по външните граници на страните – членки-ERONTEX”. 

 Съдия Гюлфие Яхова е взела участие в семинари на тема -

„Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи”; „Изпълнение 

на договорите. Отговорност при неизпълнение. Спорове във връзка с 

неизпълнение на договор за изработка/строителство”; Семинар-дискусия 

по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската 

общност с подкрепата на  фондация Америка за България”; „Трудово 

право. Заплащане на извънреден  и нощен труд. Право на допълнителен 

отпуск”; „Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. 

Функции на ОЛАФ”; „Системно място на ЕКПЧ в Българската правна 

рамка. Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за 

защита”; „Прилагане на съдебната практика на ЕСПЧ в ежедневната 

практика на националните съдилища в наказателното производство”. 
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Държавния Съдебен изпълнител Илия  Крамфилов е участвал в 

обучение на тема „Изпълнително производство. Проблеми на 

изпълнителния  процес. Процесуални средства за защита на участниците в 

него. Отговорност за вреди”. 

Административният секретар В. Шопова е била на обучение на 

тема „Обучение на съдебни статистици и съдебни служители извършващи 

статистическа дейност”; „Стратегическо планиране и бюджетно 

финансиране в съдебната система“. Гл. счетоводител Росица Петкова  е 

участвала в обучение на тема „Стратегическо планиране и бюджетно 

финансиране в съдебната система”. Съдебният  секретар Роска Юрчиева е 

участвала в следните обучения: „Етично поведение на съдебния 

служител”; Дистанционни обучения на теми: „Етични предизвикателства в 

работата на съдебните служители”; „Защита на личните данни  в съдебната 

система”; „Защита на класифицираната информация  в съдебната система”; 

„Право за неюристи”; „Престъпления, свързани с класифицирана 

информация” и „Граматика“. Деловодителят Наташа Саралийска е 

участвала в обучение на тема – „Съдебно сътрудничество по граждански 

дела”. Деловодителят Ема Алабашева е участвала в обучение „Етично 

поведение на съдебния служител”. Разносвачът Мария Методиева  е 

участвала в обучение на тема „Процесът на призоваване“. 

Ползотворно е всички служители да вземат участие в обучителните 

формати, като трябва да проявяват активност с оглед предоставената им 

възможност от НИП за дистанционна форма на обучение, която с оглед 

практическите задачи се явява много полезна за подобряване на 

квалификацията.  

Всички служители членуват в Националното сдружение на 

съдебните служители.   

През отчетния период не са налагани наказания на съдии и 

служители. 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Върху броя и характера на образуваните в съда дела влияние 

оказват спецификата на социално-икономическите условия и демографски 

процеси в съдебния район и страната, свързани с миграция на населението. 

Въпреки това, през 2015 г.  в сравнение с 2014 г. е налице  увеличение в 

броя на новообразуваните дела. 

 

1. Брой дела за разглеждане: 

 

Разгледаните през отчетния период дела са 584 бр. граждански и 

наказателни, от които:  

 

 Граждански-  400 бр. – 68% от общия брой; 

 Наказателни- 184 бр. – 32% от общия брой. 
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ВИДОВЕ ДЕЛА 2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

ГРАЖДАНСКИ 471 485 380 400 

НАКАЗАТЕЛНИ 164 182 168 184 

ОБЩО 635 667 548 584 

 
Налице е увеличение  в броя на гражданските дела – с 20 бр. и  на 

наказателните дела – с 24 бр. 

Новообразувани през отчетния период са 548 броя дела, от които:  

 Граждански-374 бр. ( 14 бр. по подсъдност и 3 бр. върнати за 

ново разглеждане от др. състав) - 68 % 

 Наказателни-174 бр. (1 бр. върнато за ново разглеждане) бр.-

32% 

 

 
ВИДОВЕ ДЕЛА 2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

ГРАЖДАНСКИ 425 449 329 374 

НАКАЗАТЕЛНИ 147 166 152 174 

ОБЩО 572 615 481 548 

 

Запазена е тенденцията на увеличаване на делът на 

новообразуваните спрямо всички дела за разглеждане, като процентното 

им съотношение е 94 % ( 2014 г. – 88%). 

 

2. Свършени дела 

 

В края на 2015 г. са решени 520 бр. граждански и наказателни дела, 

което спрямо общия брой за разглеждане се явява 89 %.  

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

ГРАЖДАНСКИ 435 434 354 349 

НАКАЗАТЕЛНИ 148 166 158 171 

ОБЩО 583 600 512 520 

 
Процентно изразена, срочността   на разглеждане на делата за трите 

години, е както следва: 

 
СРОК 2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

ДО 3 МЕСЕЦА 94% 96% 96% 97 % 

НАД 3 МЕСЕЦА 6% 4% 4% 3% 
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Изводът е, че  се е увеличил процента на разгледаните дела в 

инструктивния тримесечен срок.  94% от гражданските дела по общия 

исков ред са приключили в три месечния срок, с което значително е 

подобрена срочността на разглеждането им. 

 

Граждански дела:  

 

В  края на годината са свършени 349  граждански дела, което е 

87.25 % от общия брой за разглеждане граждански дела. От тях, 341 бр. са 

решени в тримесечния срок, което е 98 % спрямо решените граждански 

дела.  

 

Наказателни дела: 

 

В края на годината са свършени 171  наказателни дела, което е 93 

% спрямо разглежданите наказателни дела . 

В тримесечния срок са решени 165 дела, което  е 96 % спрямо 

свършените наказателни дела. 

 

  Несвършени дела в края на отчетния период: 

 
 

ДЕЛА 

ОБЩО 

РАЗГЛЕДАНИ 

 

ВИСЯЩИ 

СЪОТНОШЕНИЕ 

СПРЯМО 

СВЪРШЕНИТЕ 

ГРАЖДАНСКИ 400 51 12.75% 

НАКАЗАТЕЛНИ 184 13 7 %  

ОБЩО 584 64 10 % 

 
Анализ за несвършените дела: Основната причина за завишения 

процент на несвършените дела в края на отчетния период е от обективен 

характер, а именното делата са постъпили в съда в края на месец ноември 

и през месец декември, поради което не е имало процесуална възможност 

да бъдат приключени същата година, насрочени са за 2016 г. в рамките на 

инструктивния три месечен срок. 

Наказателни дела. 

Несвършени в края на отчетния период са общо 13 наказателни 

дела, от които 3 бр. НОХД, 3 бр. НЧХД, НАХД чл.78а - 2 бр.  и 5 бр. 

НАХД. По-голямата част са образувани в края на месец ноември и месец 

декември 2015 г., поради което спазвайки процесуалните срокове са 

насрочени за м. януари и февруари 2016 г. Едно НОХД е било отложено по 

искане на подсъдимия за нова химическа експертиза, две НЧХД – по 

искане на страните  за изготвяне на Съдебно-медицинска експертиза, 

необходими за изясняване на обективната истина. 
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Граждански дела: 

Несвършени в края на отчетния период са 51 граждански дела.  

При извършения анализ се установи, че 24 бр. дела са образувани в 

периода месец ноември – месец декември, поради което с оглед 

необходимото време по чл. 131 ГПК за писмен отговор, както и за 

призоваване, не е било възможно да приключат до края на 2015 г. 

 Поради спиране на осн. чл. 229, ал.1 ГПК са висящи 12 броя 

граждански дела. 

 Във връзка с обжалване пред по-горната инстанция на 

прекратителни определения са били висящи 2 бр. гр. дела. 

 Поради процедура за отстраняване нередовност на исковата 

молба към края на отчетния период са висящи 2 бр. гр. дела. 

Останалите висящи производства са във връзка с доказателствени 

искания и неизготвени в срок СТЕ. 

От изложеното следва да се направи извода, че в Районен съд 

Златоград не се констатира затруднение в движението на наказателните и 

гражданските дела. Делата се образуват в деня на постъпване и се 

насрочват в месечен срок. Същите се насрочват ритмично с разумни 

интервали между заседанията. Факт е, че до 3 месеца са решени 97 % от 

делата. 

Организацията на работата на съда е много добра. Не се констатира 

безпричинно отлагане и забавяне на производствата. Въведените    времеви 

стандарти за разглеждане на делата и механизми за намаляване на 

забавянето им, както при администрирането им, така и при разглеждането 

и изписването на съдебните актове, очевидно дават добри резултати.  

Извършваните ежемесечни справки от съдебното деловодство също 

спомага за контролирането на различните процесуални срокове. Тези 

механизми касаят както съдиите, така и служителите, тъй като засягат 

образуването на делата, администрирането им, насрочването им, отлагане 

и т.н. Това води до по-добра организация на работата  и допринася за 

общите резултати на съда, което от своя страна отговаря на изискванията 

на обществото за бърз, справедлив и ефикасен съдебен процес. 

С цел процесуална икономия и бързина в съда продължава успешно 

да се използва  възможността за  служебни справки, след разпореждане на 

докладчика, за адресната регистрация на страните по делата, на основание  

Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на 

органите на съдебната власт до Национална база данни  „Население”.  

 Със заповед на административния ръководител на РС Златоград са 

утвърдени Вътрешни правила, с които е създадена организация за 

изпращане  по електронен път на призовки и съобщения чрез електронен 

пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК, който ред все още не 

се използва активно от страните, тъй като няма задължителен характер.   

Все по-често се използва предоставената възможност на адвокатите 

и вещите лица за отдалечен достъп до делата, осъществяван по електронен 

път. За всяко дело се създава електронна папка, като се сканират 
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документите по делата, което позволява и по-лесния електронен обмен на 

книжа по делата. 

Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на 

интернет страницата на съда и се изпращат за публикуване и на 

централния уеб-базиран интерфейс, поддържан от ВСС. 

Съгласно сключения договор с обслужващата съда банка, не се 

събират банкови такси при парични вноски по сметката на съда от трети 

лица. В съда е поставен и ПОС-терминал за улеснение на гражданите при 

внасяне на държавните такси, който все по-активно се използва. 

 

3. Брой на решените дела по същество - анализ по видове. 

 

През отчетната година са приключили 459 дела, от тях 304 по 

граждански дела и 155 по наказателни дела. Съдебните актове са изготвяни 

в срок. 

 

ВИДОВЕ ДЕЛА 

 

2012 Г. 2013 Г. 

 

2014 Г. 

 

2015 Г. 

НАКАЗАТЕЛНИ 127 137 

 

158 

 

155 

ГРАЖДАСКИ 362 395 

 

354 

 

304 

ОБЩО 489 532 

 

512 

 

459 

 
 
Решени по същество наказателни дела, видове: 

 

 
ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

НОХД 30 19 24 25 

НЧХД 2 2 1 7 

78 б. „а” от 

НК 

6 12 10 13 

ЧНД 30 12 10 33 

Разпити 16 35 35 33 

НАХД 43 57 51 44 

ОБЩО 127 137 131 155 
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Решени по същество граждански дела, видове: 

 
ВИДОВЕ 

ДЕЛА 

2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

По общия 

исков ред 

88 69 70 62 

Чл.310 от 

ГПК 

3 2 0 5 

Адм.по 

ЗСПЗЗ и 

ЗВГЗГФ 

9 1 1 3 

Частни 

гр.дела 

35 29 70 46 

Чл.410 и 417 б 

„в-з” от ГПК 

215 283 129 154 

Дела от и с/у 

търговци 

11 11 12 9 

Др.гр. дела 1 - 28 25 

ОБЩО 362 395 310 304 

 
 

 
Граждански дела по видове: 

 

ВИД 2012 Г. 2013 Г. 

 

2014 Г. 

 

2015 Г. 

Семеен кодекс 8 11 17 32 

Обл. искове 42 28 39 42 

Вещни искове 11 14 17 32 

Делби 1 1 3 3 

Искове по КТ 8 7 6 8 

Други дела 68 50 98 84 

Чл.410 и чл. 417 

ГПК 

 

215 

 

283 

 

129 

 

169 

Дела от адм. 

характер 

 

9 

 

1 

 

1 

4 

Общо 362 395 

 

310 

 

374 

 
Налице е леко увеличение в броя на заповедните производства по 

реда на чл. 410 и чл. 417 от ГПК сравнено с 2014 г. През 2015 г. по реда на 

чл.422 ГПК, след направено възражение от длъжника за недължимост са 

образувани 17 бр. дела, което спрямо общия брой заповедни производства 

е 10%. Изводът е, че заповедното производство продължава да се използва 
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като ефикасен и ефективен начин за уреждане  взаимоотношения между 

страните. 

В „други гр.д.” са включени тези по Закон за защита от домашното 

насилие - 9 дела, Закон за закрила на детето - 17 дела, чл.390 ГПК - 10 

дела, чл.49, ал.1 ЗН – 20 дела, чл.19, ал. 1 Закон за гражданската 

регистрация - 4 дела, чл.130, ал.3 СК- 15 дела, съдебни поръчки - 2 дела, 

назначаване на особен представител - 2 дела, по  Закона за кредитни 

институции (разкриване на банкова тайна) - 3 дела, разрешение  за 

сключване на гр. брак- 1 дело и 1 дело за спиране на действията на ДСИ. 

 

 

4. Брой прекратени дела, причини. 

 

 
ПРЕКРАТ

ЕНИ ДЕЛА 

ОБЩ 

БРОЙ 

ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Граждански дела 45 6 бр. дела са прекратени по спогодба между страните 

16 бр. дела са прекратени и изпратени по подсъдност 

7 бр. дела са прекратени, поради оттегляне на 

исковата молба 

8 бр. дела  са прекратени, поради неизпълнени 

указания ( неотстранени нередности по исковите 

молби) 

4 бр. дела - поради недопустимост на иска  

1 бр.дело - поради липса на състав 

2 бр. дела   - по други причини 

 

Наказателни дела 16 Прекратени са 9 НОХД: 

- със споразумение 

      Прекратени са 6 НЧХД: 

 2 бр. дела са прекратени по спогодба 

 2 бр. дела са прекратени поради оттегляне на тъжбите 

 2 бр. дела са прекратени поради обединяване с друго 

НЧХД.  

      Прекратени НАХД 

1 бр. -  подсъдност 

 

5. Брой обжалвани и протестирани, резултати от въззивна 

и касационна проверка, решения и определения, изводи.  

 

 

І-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2015 г.-РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ 

ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Потвърдени – индекс 1  34 бр. 

Изцяло отменени-2 2 бр. 

Отменени по обективни причини-3а 3 бр. 
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Отменени поради оттегляне, отказ-3б 1 бр. 

Потвърдено в една част, отменено в др. по 

обективни причини-5а 

1 бр. 

Отменени-2а-нак. дела 3 бр. 

 
Считано от 01.07 2016 г. се въведоха нови индекси за резултатите 

от обжалваните дела, приети от ВСС. 

 

ІІ-РО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2015 г.  -РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪРНАТИ 

ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Потвърдени – индекс 1  31 бр. 

отменени-2а нак. дела 1 бр. 

Изцяло отменено-3а 1 бр. 

Изцяло обезсилено и върнато-3б 1 бр. 

Изменено-3б нак. дела 1 бр. 

Частично отменено-5а 2 бр. 

Изменено в гр. част-5б-нак. дела 1 бр. 

 
Обобщен резултат: 

 
РЕЗУЛТАТ 2012 Г. 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

Потвърдени 102 55 66 65 

Изменени 22 10 11 6 

Отменени 13 8 10 12 

ОБЩО 137 73 87 83 

 
Наблюдава се подобрение в процента потвърдени съдебни актове, 

който за 2015 г. е 78%, а за 2014 г. е 76%.  

А. Граждански дела. 

От решените през отчетния период по същество, подлежащи на 

обжалване съдебни актове по гр. дела ( 274 бр.), са обжалвани 22 бр. от 

тях, като производството по обжалване за част от тях не е приключило.  

През отчетната 2015 година в Районен съд Златоград са се върнали 

35 броя съдебни решения и 15 бр. определения по обжалвани граждански 

дела, както през отчетната, така и от предходни години. От тях са 

потвърдени 41 съдебни акта (28 решения и 13 определения) на Районен съд 

гр. Златоград. Изцяло отменени са 9 акта (7 съдебни  решения и 2 бр. 

определения, частично изменени са 1 решение и 2 бр. определения). Тези 

резултати сочат на подобряване  показателя за добро качество на 

постановените съдебни актове. 

Причини за отменените съдебни решения са: новосъбрани 

доказателства пред окръжния съд, неправилност и незаконосъобразност 
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при прилагане на материалния закон, определяща се от  различните правни 

изводи при преценка на доказателствения материал. Четири съдебни 

решения са отменени по обективни причини, като по едното причината е 

невнасяне във въззивната инстанция на възнаграждение за особен 

представител, водещо до нередовност на исковата молба,  което е 

наложило обезсилване на първоинстанционното решение. 

 

Б. Наказателни дела. 

 

От решените през отчетния период 171 наказателни дела, са 

обжалвани 22 бр. дела. 

През отчетната 2015  г.  в Районен съд гр. Златоград са се върнали 

32 броя обжалвани наказателни дела, (от които 1 бр. - по обжалвано 

определение и разпореждане  и 31 присъди и решения), както през 

отчетната така и от предходни години. От тях по 23 решения/присъди и 1 

определение са потвърдени съдебните актове на Районен съд Златоград.  

Относно отменените актове по 1 бр. НОХД горната инстанция е приела, че 

мотивите не са достатъчно пълни, по 1бр. НАХД адм. съд е приел, че в 

АУАН не се съдържа точно описание на нарушението, за разлика от 

приетото от РС.  По 1 бр. НАХД адм. съд не е споделил становището на РС 

за маловажност на случая, тъй като нарушението било формално.  

 

6.  Средна натовареност за съдебния район по видове дела за 

разглеждане, спрямо общия брой дела и спрямо свършените дела.  

Средната натовареност за 2015 година на база общ брой дела за 

разглеждане  - 584 броя, при щат от двама съдии  е 274 дела годишно на 

съдия. 

 

СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ    

СПРЯМО ОБЩИЯ БРОЙ  ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ – 

на база 12 месеца/съдия 

 

 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

общо Бр. Общо Бр. Общо Бр. 

Граждански 485 20 380 17 400 17 

наказателни 182 8 168 8 184 8 

ОБЩО 667 28 548 25 584 25 
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СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ    

 СПРЯМО СВЪРШЕНИТЕ БРОЙ ДЕЛА- 

на база 12 месеца/съдия 

 
СРОК 2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. 

решени бр.  решени бр. Решени бр. 

Граждански 434 18 354 16 349        15 

наказателни 166 7 158 7 171 7 

ОБЩО 600 25 512 23 520 22 

 

 
СРЕДНА ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

   

СЪДИЯ ОБЩО ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ 

БР. МЕСЕЧНО ОБЩО 

СВЪРШЕНИ 

БР. МЕСЕЧНО 

Ирина 

Кюртева 

372 31 334 28 

Гюлфие Яхова 137 23( за 6 месеца) 137 23 

Петър 

Маргаритов 

31 30 ( за 1 месец) 30 30 

Сийка 

Златанова 

13 13 (за 1 месец) 13 13 

Райна Русева 30 30 (за 1 месец) 6 6 

Николай 

Петров 

1 1   

Общо 584  520  

 
 
В приложенията към доклада е посочено конкретното постъпление 

и свършените дела на всеки един съдия, както и резултатите на 

обжалваните съдебни актове.  

За постигане на по-добра отчетност по движението на 

производствата  в Районен съд Златоград се води Регистър на отводите - на 

хартиен и електронен носител. В него се вписват всички отводи и 

самоотводи  на съдиите по тяхната поредност, като неразделна част е и 

копие от съответния съдебен акт, с който е направен отвода.  За 2015 г. има 

общо 9 бр. самоотводи по граждански дела – на осн. чл. 22, ал.1, т. 6 ГПК – 

6 бр.; на осн. чл. 22, ал.1, т.2  ГПК – 3 броя.  

В РС Златоград се води и регистър на върнатите от обжалване дела, 

в който се вписват по състави постановените съдебни актове и резултатът 

от инстанционната проверка, с цел анализ на причините довели до отмяна. 
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7. Структура на наказаната престъпност. 

 

7.1. Наказателно-общ характер дела 

 

През отчетната 2014 година са образувани 34 бр. НОХД (8 бр.-2014 

г., 33 бр. – 2013 г., 46 бр. – 2012 г., 59 бр. – 2011 г. ). От предишната 2013 

год. са останали 3 бр. НОХД. Разгледани са 37 бр. НОХД. 

Икономическите, демографски и социални особености на района обуславят 

ниската престъпност, в сравнение с други региони от страната. 

Броят на бързите наказателни производства за 2015 год. е 10 бр.( 9 

бр. – 2014 г., 10 бр.-2013 г., 12 бр. - 2012 год., 20 бр. за 2011год.), което 

спрямо общия брой НОХД съставлява  29 %.  

Броят на незабавните наказателни производства е 5 бр.( 3 бр. за 

2014 год.) което е  15% от НОХД.  
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Глава ІІ. Престъпления против личността 2

2 

2

1 

3

3 

- 

Глава V. Престъпления против собствеността 4

4 

3

3 

7

7 

- 

Глава VІІ. Престъпления против финансовата, данъчна и 

осигурителна система 

- - - - 

Глава VІІІ. Престъпления против дейността на         

държавните органи и общ. организации 

1

1 

1

1 

2

2 

- 

Глава ІХ. Документни престъпления - - - - 

Глава ХІ. Общоопасни престъпления 1

17 

2

2 

1

19 

- 

Общо                                                                   2

24 

7

7 

3

31 

- 

 

Несвършените в края на отчетния период  НОХД са 3 броя, като 

причината е внасянето на  обвинителните актове в  края на отчетния 

период.   

 

       7.2. Наказателно-частен характер дела 

 

През отчетната година  е налице леко увеличение на този вид дела. 

Образувани са и разгледани  16 бр. НЧХД ( 15 бр. за 2014 г., 11 бр. за 2013 

г., 2 бр. за 2012 г.). Свършени са 13 бр. дела, 7 от които със съдебен акт, а 6 
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бр. са прекратени по споразумение, оттегляне на тъжбата. Съдени са 13 

лица. Тези дела обикновено се водят между близки, поради което се 

полагат усилия за постигане на спогодба и такава е постигната в повечето 

случаи. Оправдани са две лица. Останали са несвършени 3 бр. дела. 

 

7.3. Наказателно-административен характер дела 

 

През 2015 година е налице  леко завишение  на този вид дела. 

Образувани са 38 бр. НАХД (2014 г.-37 бр.,  2013 г.-51 бр.) и 11 бр. по 

УБДХ( 2014 г.-8 бр., 2013 г. – 10 бр.). По същество са приключили 44 бр. и 

1 бр. е прекратено. В края на отчетния период са останали висящи 5 бр. 

дела.  

 Постъпили са 14  бр. НАХД по чл. 78а НК, а са разгледани 15 бр. ( 

1 - висящо от 2014 г. ). Със съдебен акт по същество са приключили  13  

броя и  2  дела са останали  висящи.  

По УБДХ са образувани 11  дела  (2014 г. - 8 дела, 2013 г.-10 бр., 

2012 г. – 9 бр. за 2011 г. - 13).  На нарушителите е наложено 

административно наказание „глоба” на 9 от тях, а на 5-ма – „задържане в 

поделенията на МВР”.  

 

7.4. Други наказателни дела, образувани в съда  

                         

За отчетния период в съда са образувани и разгледани 66 бр. дела: 

от досъдебното производство са:  33 разпита, 30 претърсвания и 

изземвания; 1 бр. принуд. мед. мярка; 2 бр. съдебни поръчки.  

Наказателните дела в процентно съотношение са разпределени  

както следва:   

НАХД–  35 %, НЧД – 36 %, НОХД – 20 %,  НЧХД – 9 %. 

За сравнение, съотношението през 2014 год. е било, както следва: 

НАХД– 35%, НОХД – 25%, НЧД – 31 %, НЧХД – 9 %.  

 

Дела със значим обществен интерес – организирана престъпност, 

корупционни престъпления, изпиране на пари, престъпления свързани с 

фондове на Европейския съюз, такива за деяния, извършени от Народни 

представители, магистрати, членове на Министерски съвет и други лица, 

заемащи ръководни-обществени длъжностни, данъчни престъпления, 

престъпления свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване 

на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти, 

престъпления с предмет –   прекурсори, и такива за незаконен трафик на 

хора, през отчетния период не са образувани.   

 

7.5. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой 

осъдени лица в края на отчетния период. 

 

От всичко за разглеждане 37 НОХД, през отчетния период са 

приключили  34 дела, което е 92%. 
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Броят на съдените лица по НОХД е  34 лица. Осъдени са  34 лица, 

от които едно е непълнолетно.  

На осъдените 34 лица са наложени следните наказания: 

 условно лишаване от свобода – 12 лица; 

 осъдени реално на лишаване от свобода – 6 лица; 

 пробация – 14 лица; 

 глоба – 1 лице; 

 общ. порицание -1 лице. 

 

Оправдани по НОХД няма.  

По НЧХД са оправдани 2 лица. 

 

ІІІ.  Съдебно изпълнение 

 

Съдебно-изпълнителна служба се състои от Държавен съдебен 

изпълнител, двама деловодители. 

Затрудненията в работата произтичат от следните обстоятелства: 

има длъжници, напуснали за неопределено време пределите на Република 

България, за да работят в чужбина - те нямат имущество и доходи в 

страната; след направени цялостни проучвания на имуществото и доходите 

на длъжниците се установява, че за голяма част от тях липсва 

регистрирано на тяхно име движимо и недвижимо имущество, към което 

да се насочи принудително изпълнение; взискателите не проявяват 

активност и изключително рядко предприемат предварителни действия за 

налагане на обезпечителни мерки, гарантиращи събираемост на вземанията 

им; държавният съдебен изпълнител често обездвижва молбите за 

изпълнение и нееднократно дава указания за посочване на способ на 

изпълнение и за внасяне на дължими държавни такси и разноски. 

 

1. Брой на постъпилите изпълнителни дела 

 

Новообразуваните изпълнителни дела за 2015 г. са 84 бр. За 2014 г. 

са  124, за 2013 г. са  102 бр., за 2012 год. са  образувани  115 бр., а за 2011 

г. – 130. Върху броя на делата се отразява и факта, че вече на територията 

на Смолянския съдебен окръг има действащ частен съдебен изпълнител. 

Несвършени дела в началото на отчетния период са  471 бр., които 

заедно с новопостъпилите 84  изпълнителни дела образуват общия брой 

555 бр.( 2014 г. -  536 бр. , 2013 г. – 500 бр., 2012 г. – 498 бр.). Останали  

несвършени изпълнителни дела в края на периода са  – 402 бр. 
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ГОДИНА В ПОЛЗА НА ЮЛ 

И ДЪРЖАВАТА 

В ПОЛЗА НА 

ГРАЖДАНИ 

ОБЩО 

ДЕЛА 

2013 г. 53 49 102 

 

2014 г. 80 44 124 

 

2015 г. 37 50 84 

 

 
2. Сравнителен анализ за последните 3 години 

 

 
ГОДИНА ПОСТЪПИЛИ 

ДЕЛА 

ДЪЛЖИМИ 

СУМИ В ЛВ. 

ПРЕКРАТЕНИ 

ДЕЛА 

СЪБРАНИ 

СУМИ В ЛВ. 

2013 г. 102 4 829 006 80 511 485 

2014 г. 124 1 604 933 65 897 258 

2015 г. 84 2 998 837 153 328 012 

 
По 55 броя изпълнителни дела за присъдена издръжка, от които по 

4 дела издръжката се изплаща чрез Община гр. Златоград по реда на 

Наредба №473/2011 г., а по останалите 8 бр. - чрез запор, 3 – по спогодба, 

по 44 дела – други изпълнителни действия. Няма спрени дела.  

Основни причини за забавянето в изпълнението са: проблеми с 

внасянето на  държавни такси, извършване на множество справки за 

проучване имуществото на длъжника, който често е с неустановено 

местожителство; ниска заинтересованост от страна на някои взискатели, 

които въпреки направено съобщение от ДСИ, не посочват способ за 

изпълнение; процедура по първа и втора публична продан.  

През отчетната година са насрочени 30 броя публични продажби, 

като една е реализирана. Информация за насрочените продажби се поставя 

на електронната страница на съда и на ОС Смолян, както и на 

информационното табло в съда. В повечето случаи липсва интерес, поради 

което се насрочва нова публична продан. Ежегодно се предприемат 

действия по перемиране на изпълнителни дела, за които са налице 

законовите предпоставки. 

Подадени са 9 жалби срещу действията на съдебния изпълнител, 

като са уважени две. 

 

ІV. Бюро „Съдимост”, призовки. 

 

В бюро „Съдимост” през 2015 год. са издадени 3497 бр. справки и 

свидетелства за съдимост.  

Работата в Бюро съдимост е в съответствие с изискванията на 

Наредба № 8/26.02.2008 год. за функциите и организацията на дейността 
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на бюрата за съдимост. Въведен е програмен продукт АИС “Бюро 

съдимост”. Това подобрява качеството и срочността на изготвяне на 

свидетелства и справки за съдимост. Същите се издават в деня на 

постъпването на молбата, респ. искането, след представяне на изискуемите 

документи. 

 

 

 

ГОДИНА 

ИЗДАДЕНИ 

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА 

СЪДИМОСТ 

ИЗДАДЕНИ 

СПРАВКИ ЗА 

СЪДИМОСТ 

 

ОБЩО 

2013 г. 1863 1235 3098 

2014 г. 1673 1208 2881 

2015 г. 2054 1443 3497 

 
 

През 2015 г. в служба „Призовки” са получени  843 броя призовки 

и съдебни книжа за връчване. 

 

V. Служба по вписвания. 

 

В Службата са извършени  663  вписвания (2011 г. – 636, 2012 г. - 

675, 2013 г. – 536, 2014 г. - 602); издадени са 120 удостоверения и са 

извършени 50 справки. 
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2012 г. 405 178 583 4 - - 258 219 76 - 

2013 г. 466 228 694 1 - - 198 233 76 - 

2014 г. 277 354 631 - - - 252 285 37 - 

2015 г. 210 453 663 10 1 - 120 304 50 - 

 

 
VІ. Сграден фонд.  Техническа обезпеченост. 
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1. Сграден фонд 

 

Районен съд гр. Златоград се помещава в собствена сграда, строена 

през 1939 г., реконструирана през 1996 г. Третият етаж се ползва от 

районна прокуратура, а три стаи на първия етаж – от Служба по вписвания. 

Условията за работа, откъм сграден фонд, са много добри. Една стая е 

обособена като помещение за класифицирана информация. 

От 2014 г. в съда функционира специална стая – помещение за 

изслушване на деца, които участват в съдебни производства, реализирана 

по проект „Правосъдие-приятел на детето”. При необходимост стаята се 

предоставя за ползване от РП Златоград и Отдел „Закрила на детето”, при 

възникнала необходимост от това. 

Достъпът до правосъдие, като основен принцип, изисква 

изграждането на достъпна архитектурна среда, поради което е належащо 

изграждането на подход за инвалиди и създаване на достъпна среда за 

гражданите в неравностойно положение. Във връзка с изпратеното от нас 

становище и предложение до Министерство на правосъдието през 2012 г., 

бяхме уведомени, че през м. декември 2015 г. е възложена обществена 

поръчка и стартира изпълнението на подход за лица в неравностойно 

положение. 

Община гр. Златоград кандидатства по ОП „Региони в растеж”, ос 2 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони”, с проектни предложения за повишаване на енергийната 

ефективност в обществените сгради, собственост на държавната 

администрация. В тази връзка е изготвено партньорско споразумение до 

МП като собственик на съдебната палата и ВСС, която ще има възможност 

да бъде санирана и подобрена енергийната ефективност. 

Охраната на съдебната сграда се осъществява от двама служители  

на ОД „Охрана” при МП – единият е от гр. Златоград, а другият пътува 

всеки ден от гр. Смолян. Това създава изключително неудобство при 

осъществяване на дежурствата през почивните и празнични дни. 

Служителят от гр. Златоград трябва да е непрекъснато на разположение, в 

противен случай е затруднен достъпът до сградата. Проблемът е от много 

години и би се решил с провеждането на конкурс и назначаване на 

служител от региона. 

 

2. Техническо оборудване - компютри, мрежи,           програмни 

продукти, проблеми.  

 
 В Районен съд Златоград има изградена Компютърна мрежа по 

програма ФАР. Всички съдии и служители са снабдени с компютри, 

принтери и UPS (нужно е закупуване на нови батерии за някои от тях), 

включени към съществуващата мрежа. На 3 работни  места се използват и  

скенери, два от който са нови и бързи, като се сканират всички постъпващи 

документи по делата в деловодната система. Съдът разполага с три 

сървъра, единият закупен през 2012 г., а другите два предоставени 
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предходни години от ВСС и от Агенция по вписване. През 2015 година е 

бракувана техника и компютърно оборудване. Закупен беше и нов Xerox за 

нуждите на съда. През 2016 г. ще е необходимо закупуване на поне 5 нови 

работни станции, поради морално остаряване на наличните компютърни 

конфигурации. Очаква се през 2016 да влезе в експлоатация и изградената 

през 2015 оптична връзка на Държавната администрация, която да: 

 осъществи сигурна връзка с другите съдебни органи и 

държавни институции, 

 даде възможност за защитено архивиране на базите данни, в 

предоставено пространство на отдалечени сървъри, 

 Възможност за ползване на виртуални сървъри с необходимия 

ресурс, 

 улесни достъпа до високоскоростен интернет,  

 използва сигурни канали за връзка. 

 

Пълноценно се използва и залата за разпит на деца. Тя е проект 

„Правосъдие приятел на детето”, която е със следното  оборудване: 

 Преносим компютър, 

 Камера за видео наблюдение от зала №2, 

 Лазерен принтер, 

 Окабеляване за озвучаване към и от зала №2, 

 Свързване към съществуващата система за дословен запис на 

новооборудваната стая. 

 

В съда се ползват следните програмни продукти:  

 Програма за управление на съдебните дела – „АСУД - Lotus 

Domino” 

 Програма за издаване на свидетелства за съдимост - действаща 

по  ЛОТ4 

 Правно информационна система –   „Апис 7.0” 

 Програма за заплати и кадри – „Омекс  2000” 

 Софтуер за управление на телефонната централа – „PBX – 

Контрол” 

 Софтуер за  управление на делата в съдебното изпълнение – 

Темида 2000 

 Счетоводен софтуер – „КОНТО” – уеб версия. 

 През 2015г. бе използван антивирусен софтуер  „ESET NOD 

32” предоставен от ВСС. 

 Има предоставени лицензи са офис пакети и операционни 

системи на Майкрософт от ВСС. 

 Данните от посочените програмни продукти се архивират 

ежедневно, като веднъж седмично архивите се копират и на външен диск, 

съхраняван в метална каса. 
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Предоставя се достъп на адвокати до портала ecase.bg, където те 

могат да  извършват справки по електронните досиета на съдебните дела, 

включващи генерирани данни от „АСУД”. 

Въведена е и задължителна електронна номерация на актовете на 

съда в „АСУД”. Случайното разпределение на делата се извършва с 

вградения модул в „АСУД” до въвеждането на Централизираната система 

за разпределение на делата, която е въведена своевременнно от 01.10.2015 

г.  

От началото на 2015 г. е подготвен и работи модула към АСУД за 

случайно разпределение на съдебните заседатели, по аналогия на 

съдийските разпределения. 

Продължава добрата практика на електронна кореспонденция със 

страните по делата, като това включва не само информация за актове на 

съда, протоколи от заседания и заключения на вещи лица, но и електронно 

призоваване на страните.  

Продължава работа и електронния обмен на дела през деловодната 

система АСУД, със съдилищата от съдебния район, когато се налага 

изпращане на дело в горна инстанция. 

Внедрен е и функционира „ЕИССП” модул към АСУД, като 

същият е свързан с централизираната система „ЕИССП”. 

В сайта на съда се публикува актуална информация за насрочените 

наказателни дела, обявленията на държавен съдебен изпълнител, график на 

съдебните заседания, съдебни актове на осн. чл. 64 ЗСВ, новини, бланки и 

формуляри и друга полезна информация. Използват се и 5 броя електронни 

подписи предоставящи достъп до портала на НАП за извършване на 

електронни справки и подаване на други данни, електронен достъп до 

Национална база „ГРАО”, подаване на справки до Инспекция по труда и 

НСИ, достъп до Централната система за разпределение на делата.  

 

За в бъдеще е необходимо : 

- Да се въведе изцяло електронен вариант на съдебните 

книги. 

- Деловодния софтуер – „АСУД” – да извежда нужната 

статистическа информация. 

- Обучение на служителите за работа с Microsoft Office 

2007-2010 и Windows 10. 

- Ъпгрейд на всички работни станции за които е възможно 

до Windows 10 

  
VІІ. Други 

 

1. През 2015 г. бяха извършени следните проверки: от 

Председателя на съда – за работата на Съдията по вписвания, бюро 

„Съдимост” и Държавния съдебен изпълнител; от административния 

секретар, бе извършена проверка за наличността на делата в Съдебното 
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деловодство, включително и в Съдебно-изпълнителна служба. Специално 

назначена комисия извърши проверка на веществените доказателства.  

2. На основание Заповед №385/23.09.2015 г. на Председателя на 

СОС,  съдиите от окръжния съд Меденка Недкова, Мария Славчева и 

Петранка Прахова извършиха на 26.10.2015 г. проверка на организацията 

на дейността на съдиите в РС Златоград.  Изводите от проверката са, че е 

създадена необходимата организация при образуването и движението на 

постъпващите дела за работа в оптимални срокове и при спазване 

изискванията на ПАС. В деловодствата се работи бързо и стриктно се 

спазват изискванията на процесуалните закони и ПАС. Служителите 

стриктно спазват разпорежданията на съдиите, а те постановяват 

съдебните актове в законноустановените срокове и своевременно и 

надлежно извършват процесуалните действия. Дадени са препоръки, за 

чието изпълнение са издадени съответните заповеди от председателя на 

съда. 

3. На 16.10.2015 г. в  РС Златоград се проведе Ден на отворените 

врати, в изпълнение на комуникационната стратегия на ВСС. Активно 

участие взеха ученици от СОУ „Антим І” гр. Златоград, които се запознаха 

с работата на отделните звена от съдебната система, с работата на съда и 

съдебната администрация, правата и задълженията на участниците в 

съдебни производства, правата на децата в  съдебните производства и др. 

4. Анализ на бюджета и препоръки за икономии; специфични 

икономически показатели  за района. 

Бюджетът на районния съд, който се определя от ВСС е напълно 

достатъчен за осъществяването на дейността като не се налага неговото 

коригиране. За неговото изпълнение се представят съответните отчети във 

ВСС. Приходите от  такси, лихви, глоби за 2015 г. съставляват 15.45% 

спрямо разходите. Следва да се отчете, че нормативно определеният 

размер на държавните такси е сравнително нисък. Предприети са мерки за 

икономии, като са въведени лимити за горивото на служебната кола и 

телефонните разговори. 

Във връзка с икономията на гориво за отопление и възможностите 

за внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 

административни сгради на държавната и общинската администрация по 

Приоритетна ОС 2 „Подкрепа на енергийната ефективност в опорни 

центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в 

растеж”2014-2020 от Община гр. Златоград имаме уверението, че сградата 

на РС Златоград ще бъде включена в тази програма. По този начин 

значително ще се намалят средствата за отопление. 

5. Известен е проблема със събираемостта на задълженията към 

съдилищата, които в момента се събират от НАП. В тази връзка съдът е 

направил необходимата организация в изпълнение на сключеното през 

2015 г. Споразумение между ВСС и Камарата на частните изпълнители, 

като своевременно се изпраща и писмо до длъжника за доброволно 

изпълнение.  
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Най-удачно би било да се направи законодателна промяна в ЗСВ и 

тази дейност да бъде възложена на държавните съдебни изпълнители, като 

по този начин ще се гарантира по-добра бързина и ефективност на 

събиранията. 

6. Не са малки разходите за плащане на абонаментна поддръжка на 

различните софтуерни продукти, ползвани от всеки съд. Сключването на  

централизиран договор за абонаментното обслужване, за доставка на 

компютърна техника, би довела до  намаляване на съответната цена, така 

както се случи с централизираната доставка на гориво за отопление. 

7. Във връзка с предстоящето структуриране на районните 

съдилища и изготвянето на съдебна карта, председателят на съда е изразил 

своето становище в Доклад, изготвен съобразно критериите, прието от 

работната група на ВСС. 

Към момента, границите на юрисдикцията на районните, 

окръжните и апелативните съдилища се определят в съответствие с 

административно-териториалното деление на страната. Географски, 

районните съдилища от Смолянския съдебен окръг, са структурирани по 

такъв начин, че да осигуряват най-лесен физически достъп на жителите, 

като това е съобразено със специфичния планински терен на областта.  По 

този начин с минимални разходи за време, средства и транспорт, който за 

района на Окръжен съд Смолян е единствено автомобилен, гражданите 

могат да се възползват от услугите на районните съдилища. Именно тези 

съдилища са най-близо до хората и техните проблеми.  В районния съд се 

разглеждат основните групи граждански и наказателни спорове, 

изпълняват се и други специфични услуги – бюро съдимост, изпълнение на 

съдебни актове,  вписвания и др. При определяне в картата на районните 

съдилища внимателно трябва да се изследва географското им 

разположение, като се отчитат и спецификите на географския район. 

Следва да се направи задълбочена преценка дали не следва да се съчетае 

съдебната реформа с административно-териториална такава, като по този 

начин се разширят границите на районния съд в рамките на съответния 

апелативен район. 

Безспорно е, че  социално-икономическите фактори влияят върху 

броя на делата, а от там и до съответната натовареност. Това са обективни 

фактори, които не зависят от волята на съдиите и на служителите. Тези 

фактори са променлива величина и са в пряка  връзка с държавната 

политика за развитие на икономиката и повишаване заетостта на 

работоспособното население. Практиката сочи, че закриването на 

държавни структури води до по-бързото обезлюдяване на съответния 

район. Обединяването на няколко районни съдилища не би подобрило 

достъпа до правосъдие на гражданите, а напротив, те ще се натоварят с 

допълнителни разходи, свързани с пропътуваното на по-големи 

разстояния. Не е известен и икономическият ефект (намаляване на 

бюджетните разходи), който би настъпил, тъй като  сградите ще продължат 

да съществуват, да се поддържат, ще се заплащат командировъчни и др. 
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При осъществяване на реформата се цели подобрение, като следва 

да се отчита, че органите на съдебната власт заемат специално място в 

държавната организация. Те осъществяват  дейности за укрепване на 

законността и право порядъка, те са символ на държавност, поради което 

бюджетният ефект не би следвало да е водещ фактор, а да се цели реална 

възможност на всеки гражданин, независимо от това къде живее, да има 

възможност да реализира своето право до получи качествено и бързо  

правораздаване по своето дело. 

8. Проблеми по приложението на процесуалните закони 

 В правораздавателната си дейност магистратите от Районен съд гр. 

Златоград не срещат особени затруднения при прилагането на 

процесуалните закони. Ако такива възникнат, те се решават чрез тяхното 

поставяне и обсъждане на общи събрания, както и чрез постановените 

Тълкувателни решения на ВКС и ВАС и решения по реда на чл.290 ГПК. 

Във връзка с констатирани проблеми в изпълнителното 

производство, държавният съдебен изпълнител прави следните 

предложения: Чрез законодателна промяна в ГПК да се въведе правило и 

взискателите да внасят 10% задатък или се въведе ограничение за стъпките 

при устни наддавателни предложения (чл. 489, ал.1 във вр. с  чл.492, ал.2 

ГПК). Съществуващата сега законова възможност за неограничен брой 

устни наддавателни предложения, води до шиканиране на процеса и 

неговото забавяне. Така напр., по изп. дело 93/2012 г.  са направени 76 

устни наддавателни предложения, което е свързано с изчакване на всеки 

един да заяви дали ще внесе предложената цена и неоправдано се задържа 

внесения задатък.  Също така, следва да бъде предоставена възможност на 

внеслите задатък наддавачи да могат да си получат обратно същия (чл. 

493, т.2 ГПК).  

9. Отново РС е изправен пред кадрови проблем, свързан с незает 

съдийски щат. Председателят на съда се явява единствения съдия, който 

освен с разглеждане на дела е ангажиран и с организация на 

административната дейност, поема дежурствата в почивните и празнични 

дни.  Необходимостта да се командироват съдии от РС Смолян създава 

предпоставки за затруднения в основната им работа. Обоснована е 

необходимостта от провеждане на конкурс за заемане на свободната щатна 

бройка за съдия, с което ще бъде обезпечена дейността на районния съд. 

Практиката показва, че конкурсите за преместване и повишаване не са 

удачен вариант за районните съдилища, особено по-отдалечените. 

Спечелилите такъв конкурс са с ясното намерение да не остават да работят 

в съда, а да се готвят за следващия конкурс. Проблемът ще се разреши, ако 

за тези съдилища се проведе външен конкурс, на който вероятността 

местни кандидати да се явят е значително по-голяма, като по този начин 

кадровия проблем би се разрешил за по-продължителен период от време. 

В заключение: Анализираните резултати дават основание да се 

приеме, че през отчетния период РС Златоград е продължил 

положителната тенденция за качествено и срочно изпълнение на 

задълженията, свързани с образуване, движение, администриране и 
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приключване на делата. Този резултат е вследствие положените усилия от 

магистратите и съдебните служители, които съзнавайки отговорността на 

професията си, спазвайки принципите на независимост, безпристрастност 

и обективност и въпреки негативните обществени нагласи, изпълняваха 

стриктно своите професионални задължения. По този начин работещите в 

районен съд гр. Златоград създадоха условия за преодоляване на тези 

обществени нагласи и повишаването на доверието на обществото в 

съдебната система и вярата в силата на правото. 
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Златоград за 2015 г. ( наказателни дела) 

3. Справка за дейността на съдиите от Районен съд гр. 

Златоград за 2015 г. ( граждански дела) 

Справка за  резултатите от върнати, обжалвани и протестирани 

дела на съдиите за цялата 2015 г. 
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